
 
 
 
 
 

Meest gestelde vragen Onderhandelaarsresultaat Cao Ziekenhuizen 
 

1. Waarom geldt de 8% loonsverhoging niet voor alle werknemers? 
In de laatste fase van de onderhandelingen is de NVZ met het voorstel gekomen om de 
loonontwikkeling te maximeren. Ze stelde voor een percentage vast te zetten op een IP-
nummer om hiermee een ruimere verbetering aan de andere werknemersorganisaties te 
kunnen bieden. Aanvankelijk wilde de NVZ het volledige percentage maximeren, en 
vervolgens 5/8 van het percentage. Voor ons en de andere werknemersorganisaties was dit 
onacceptabel en we hebben de NVZ hier uiteindelijk van kunnen weerhouden. Het is ons 
gelukt de maximering van de structurele loonsverhoging te beperken tot de helft van de 
totale loonontwikkeling. Daarnaast is voor de groep die dit raakt een structurele nominale 
loonsverhoging afgesproken waardoor er geen sprake is van nivellering. Concreet: 
- Per 1 januari 2020 worden de salarissen tot en met functiegroep 55, trede 9 (ip-nr. 37) 

structureel verhoogd met 5%. De salarissen daarboven worden verhoogd met 4% plus 37 
euro per maand (1 procent van het bruto maandbedrag behorende bij ip-nr. 37). 

- Per 1 januari 2021 worden de salarissen tot en met ip-nr 37 structureel verhoogd met 
3%. De salarissen boven ip-nr. 37 worden verhoogd met € 116 bruto per maand (3 
procent van het bruto maandbedrag behorende bij ip-nr. 37). 

Feitelijk gaan de hogere inkomens er nog steeds meer op vooruit. De afstand tussen hoog en 
laag wordt weliswaar groter, maar veel minder groot dan in het voorstel van de NVZ. 
Natuurlijk hadden wij het liefst een salarisverhoging gewild die voor alle werknemers 
procentueel gelijk is, maar voor de meeste LAD-leden geldt een structurele salarisverhoging 
tussen de 5,7 en 7,5% (zie onderstaande tabel). Als je bedenkt dat onze inzet 4% per 12 
maanden was, dan is het resultaat goed. Daar komt bij dat de meest ingrijpende 
verslechteringsvoorstellen van de NVZ van tafel zijn en het resultaat een duidelijke 
verbetering is ten opzichte van het laatste bod van de NVZ. 

 
FWG  Salaris 2019       Verhoging         U krijgt er per maand bij (jan. 2021)        
FWG 55, trede 9           € 3.697               +8%                     € 302  
FWG 60, trede 12         € 4.466               +4% + € 153       € 332 
FWG 65, trede 15         € 5.257               +4% + € 153       € 363  
FWG 70, trede 15         € 6.345               +4% + € 153       € 407  
FWG 75, trede 17         € 7.669               +4% + € 153       € 460  
FWG 80, trede 17         € 9.074               +4% + € 153       € 516 

 
2. Hoezo is het onderhandelaarsresultaat een verbetering ten opzichte van het laatste bod 

van de NVZ? 
De NVZ wilde een cao afsluiten met een looptijd van 34 maanden. Dit hebben wij kunnen 
verkorten tot 27 maanden, waardoor de salarisverhoging gemiddeld per 12 maanden een 
stuk hoger ligt: 3,55% in plaats van 2,8%. Ter vergelijking: de gemiddelde salarisverhoging 
per 12 maanden in andere zorg-cao’s ligt tussen de 3 en 3,4%. 
Daarnaast is de eenmalige uitkering verhoogd van 1.000 (laatste bod NVZ) naar 1.200 euro. 
Verder zijn de verslechteringsvoorstellen voor loondoorbetaling bij ziekte van tafel, is het 
punt van de salarisinschaling van basisartsen/aios alsnog meegenomen en hebben we 
kunnen afspreken dat er een onderzoek komt naar onregelmatig werken door profielartsen 



 
 
 
 
 

en medisch gelijkgestelde beroepsbeoefenaars. Dit zijn allemaal punten we in de nacht van 
13 op 14 december hebben geregeld. 

 
3. Hoe zit het precies met de salarisverhoging voor aios? 

De salarissen voor aios staan in hoofdstuk 7 onder tabel nr. 3 van de Cao Ziekenhuizen. Net 
als de andere salaristabellen zijn deze afgeleid en ingedeeld op basis van ip-nummers. De 
aios-schaal loopt van ip-nr. 32 tot en met ip-nr. 46. Afgesproken is dat de salarissen tot en 
met ip-nr. 37 worden verhoogd met 5% (2020) + 3% (2021). Boven ip-nr. 37 worden de 
salarissen verhoogd met 4% + 37 euro (2020) + 116 euro (2021). Dit betekent dat aios er als 
volgt op vooruitgaan: 

  
Salaristabel aios 
 Salaris Verhoging           U krijgt er per maand bij (jan. 2021) 
0 jaar     ip-nr. 32 € 3.349  (+5% / +3%)           + € 272 
1 jaar     ip-nr. 34 € 3.490 (+5% / +3%)            + € 285 
2 jaar     ip-nr. 36 € 3.622 (+5% / +3%)             + € 295 
3 jaar     ip-nr. 38 € 3.773 (+4% / + € 153 euro) + € 304 
-- 
7 jaar     ip-nr. 46 € 4.335 (+4% / +153 euro) + € 326 

 
4. Welke afspraken zijn gemaakt over het verminderen van de werkdruk en gezonder 

roosteren? 
Er zijn diverse afspraken gemaakt over de werkdruk en flexibiliteit van werknemers. Zo geldt 
er in de oude cao een maximumaantal uren overwerk voor een periode van drie maanden; 
straks geldt datzelfde maximum, maar dan over twee maanden. Daarnaast wordt de regeling 
voor ‘verschoven diensten’ verbeterd (ook voor parttimers). Werknemers krijgen de 
overwerkvergoeding als de verschoven dienst binnen 72 uur na aanvraag is; dit was 24 uur. 
De rusttijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht verlengd van 6 naar 8 uur. Verder krijgt 
een medewerker na een ingeroosterde nachtdienst minimaal 14 uur rust en het wordt 
verboden om dit terug te brengen naar 8 uur. Tot slot kan coaching worden ingezet als 
preventieve maatregel om uitval door burn-outklachten te voorkomen en te begeleiden. 
Verder zijn ook afspraken gemaakt over onregelmatig werken. Zo wordt de 
onregelmatigheidstoeslag vanaf 2020 berekend over het geldende uurloon, waarbij als 
maximum het uurloon van functiegroep 50 trede 6 (komt overeen met ip-nr. 28) wordt 
aangehouden (dit was functiegroep 50, trede 1, oftewel: ip-nr. 19). Dit kan oplopen tot een 
extra loon van zo’n 2%. Daarnaast starten de cao-partijen een onderzoek naar de vergoeding 
voor onregelmatig werken door profielartsen (zoals SEH- en ziekenhuisartsen) en aan 
medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaars (zoals klinisch chemici, klinisch fysici 
en ziekenhuisapothekers). 

 
5. Hoe zit het met de loonsverhoging in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 

(AMS)? 
Medisch specialisten vallen niet onder de Cao Ziekenhuizen, maar hebben een eigen 
arbeidsvoorwaardenregeling: de AMS. Het overleg over een nieuwe AMS zal in het voorjaar 



 
 
 
 
 

van 2020 starten. In de AMS is over de samenhang met de Cao Ziekenhuizen het volgende 
bepaald: 

  
In de AMS wordt op passende wijze aansluiting gezocht bij wijzigingen in de Cao 
Ziekenhuizen. Daarbij worden door de AMS-partijen afspraken gemaakt die vallen binnen de 
beschikbare procentuele financiële ruimte zoals gebruikt in de Cao Ziekenhuizen, waardoor de 
arbeidsvoorwaarden van medisch specialisten zich op een gelijkwaardige wijze ontwikkelen 
als die van werknemers die onder de werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen vallen. 

 


